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AVIZ  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul meteorologiei 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 
sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei , transmis cu adresa 
nr.  PLx 607 din 23 septembrie 2015 şi înregistrat sub nr. 4c-12/271 din 24 
septembrie 2015. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  
           În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege sus menţionat, în şedinţa din 29 
septembrie 2015. 
 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, precum şi 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 595 din 
8.06.2015. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unainimitate de voturi pentru, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu următoarele amendamente : 

 
Alineatul 2 al art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

 „(2) Activitatea de meteorologie este de interes public naţional şi cu specific 
pentru apărare şi securitate naţională, care se desfăşoară în condiţiile prezentei legi şi 
în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale, organism 
specializat al Organizaţiei Naţionale Unite, cu acordurile încheiate de această 
organizaţie cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor 
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internaţionale în domeniu la care România este parte.” 
 

La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

,,(2) Administraţia Naţională de Meteorologie este persoană juridică română, care 
desfăşoară activităţi de interes naţional şi activităţi  cu specific pentru apărare şi 
securitate naţională.” 
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